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شده گفتگوهائی است که در جلسات آموزشی و تشکیالتی سازمان طرح شده و  پیاده نوشته زیر متن :توضیح

شده پس از تصحیح و در صورت نیاز درج  های پیاده متن. درآمده استسپس به لطف رفقائی، به صورت نوشتاری 

به امید این که این بحثها در درک وابستگی  .هائی با اضافه کردن یک مقدمه برای انتشار آماده شده است زیرنویس

 .کننده باشند نظام اقتصادی و رژیمهای سیاسی حافظ آن در ایران به امپریالیستها، کمک

 

شماره شماره متوالی ، چهار  در  رانیخلق ا ییفدا یکهایارگان چر ییفدا امیپ هیبار در نشر نیاولبرای  نوشته نیا

 .درج گردید 7331فروردین ماه  431و  7331اسفند ماه  – 432،  7331بهمن ماه  – 432،  7331دی ماه  – 432
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 امپریالیسم به ایران وابستگی باره در مالحظاتی

 

 مقدمه

 !رفقا

 امپریالیسم به ایران جامعه وابستگی با رابطه در ، بپردازیم بحث به اش باره در جلسه این در قراره که بحثی موضوع

 تحلیل و تجزیه در تواند نمی کس هیچ که آنجاست تا  موضوع این درک اهمیت .باشد می وابستگی این تاریخ و

 نقش بر و شناخته را امپریالیسم به وابستگی این اینکه مگر دهد ارائه روشنی و درست نظر ایران جامعه شرایط

  .باشد داشته اشراف ایران در ها رویداد سیر در امپریالیسم

 کامل تسلط و (پهلوی) پنجمیر خان رضان 7433 اسفند سوم تایکود با طیتمشرو انقالب شکست از بعد از

 شکل ایران در وضعیتی تدریج به ایران فرهنگی و نظامی سیاسی، ادی،اقتص شئونات تمام بر انگلیس امپریالیسم

 با ما خلقهای بین ضادت هم دلیل همین به و باشد می آن اصلی مشخصه امپریالیسم به وابستگی که گرفت

 اغلب طرف از واقعیت این درک و توجه عدم درست  .است آمده در ایران جامعه در اصلی تضاد صورت به امپریالیسم

 رقم را آنها ناکارآمد سرنوشت گذرد، می 7433 انگلیسی کودتای از که ای طوالنی فاصله در ایران سیاسی یروهاین

 این به که ای سیاسی های نیرو اسالمی جمهوری گیری قدرت از بعد که بودیم شاهد همه ، نمونه برای .است زده

 مواضع چه و زدند هائی زیگزاگ چه سلطنت رژیم جانشین دولتی قدرت ماهیت تحلیل در بودند توجه بی امر

 کودتای از بعد ایران در  سیاسی های رژیم امپریالیسم به وابسته ماهیت به توجه بدون خوب .کردند اتخاذ نادرستی

 تئوریسین احمدزاده مسعود رفیق که نبود دلیل بی  نمود؟ ایفا انقالب در آگاهانه نقشی شد می چگونه 7433

 تضاد به آنکه بدون جامعه در تحولی و تغییر هرگونه تبیین حقیقت در" :که است نوشته و گفته  خلق فدائی چریکهای

 و میگردد لهم  م   و پوچ چیز یک به تبدیل ، شود توجه امپریالیستی سلطه و خلق بین تضاد یعنی موجود، نظام اصلی

 چون نه گرفت نظر در تبیین و تحلیل گونه هر ی زمینه مثابه به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم سلطه مسئله

 سیاسی صحنه در امپریالیسم نقش به توجه عدم درست ما باور به  ."دارد نقشی حال هر به که خارجی لعام یک

 کرده تبدیل "مهمل و پوچ چیز یک به" مسعود رفیق بقول را ها نیرو از سری یک های تحلیل که است ایران اقتصادی و

 موضوع انقالب هر اساسی مساله" :که داشت تاکید کارگران بزرگ آموزگار لنین که  دانیم می دیگر سوی از .است

 از اولی طریق به و انقالب در آگاهانه شرکت هیچگونه از توان نمی مساله این توضیح بدون .است حاکمه قدرت

 سیاسی نیروی است یالیسمامپر به وابسته ایران در حاکمه قدرت که شرایطی در خوب  ."کرد صحبت آن بر رهبری

 چرا  باشد؟ داشته آگاهانه شرکتی انقالب امر در بود خواهد قادر چگونه راستی به نکند درک را واقعیت این که ای

 گواهی خود اسالمی جمهوری حیات دوران در سیاسی های نیرو سرنوشت و ها تحلیل به نگاهی تنها برویم دور راه

 امکان خلق فدائی چریکهای به که است واقعیت همین به توجه درست عکس رب حالیکه در .واقعیت این بر است

 به نزدیک در که است واقعیت یک این .باشند داشته ایران در ها رویداد سیر از درستی و واقعی های تحلیل که داده
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 یسیاستها آمریکا پرچم زدن آتش و امپریالیسم علیه دادن شعار ضمن اسالمی جمهوری گذشته سال چهل

 تبلیغات و گوناگون های تحریم اعمال با هم آمریکا یسملامپریا و است برده پیش منطقه و ایران در را سمیامپریال

 هر به بزرگی فریبکاری و مانور قدرت مکاری، این  .است زده جا اسالمی جمهوری سیاستهای مخالف را خود دروغین

 قدرت ماهیت زمینه در انحرافی و نادرست های تحلیل به و کنند گیج را مردم که کرده کمک آنها به و  داده طرف دو

 نشان برجستگی با را خودشان بزنگاهی هر در چگونه ییها تحلیل چنان که شاهدیم  .بزنند دامن ایران در دولتی

 تگیوابس به توجه بدون ای عده ، برجام از آمریکا متحده ایاالت دولت خروج با امروز همین نمونه برای .دهند می

 وابستگی عدم حساب به را امر این سیاست، این واقعی دالئل باره در کنکاش و امپریالیسم به اسالمی جمهوری

 تغییر برای و کوبند می "چنج رژیم" سیاست طبل بر آنها از برخی و گذاشته امپریالیسم به اسالمی جمهوری

 روی بر تعمق هائی واقعیت چنین .کنند می شماری روز آمریکا متحده ایاالت دولت دست به اسالمی جمهوری

 را امپریالیسم به نظم این حافظ های رژیم  همچنین و ایران بر حاکم ظالمانه نظم وابستگی چرائی و چگونگی

 .است یافته اهمیت و شده مطرح هم ضرورت این به پاسخ در بحث این و بخشد می مضاعف اهمیتی

 ایران شدن مستعمره نو آغاز سر شاه رضا کودتای

 سرمایه نوزدهم قرن اواخر در که آنجا از اما .گردد می بر صفویه دوره به ایران در نفوذ برای استعماری قدرتهای تالش

 ایران در قاجار سلطنت دوران با است همزمان واقعیت این و شود می خود امپریالیستی فاز وارد کم کم اروپا داری

 .کنم می شروع دوره همین از را موضوع ها بحث این شدن طوالنی از جلوگیری برای

 با بود، رسیده خود تکامل اوج به داری سرمایه حیات در آزاد رقابت مرحله اروپا در که درحالی نوزدهم قرن طی در

 شکل .گرفت شکل داری سرمايه رشد باالی مرحله عنوان به امپریالیسم انحصارها، ایجاد و تولید در تمرکز رشد

 سلطه زیر ایران، زمان آن در .بخشید تری وسیع هرچه ابعاد مستعمراتی اشغالگری به یسم،امپریال رشد و گیری

 جامعه تکامل و رشد جلوی قاجار سلطنت استبدادی حاکمیت و زد می پا و دست فئودالی گندیده و فرتوت سیستم

 شاهان آنها  .داشتند را نایرا در نفوذ در سعی مختلف های شکل به امپریالیستها شرایطی چنین در .بود گرفته را

 صاف جاده مختلف اشکال به کشور استقالل و ملی ثروتهای و منابع گذاشتن حراج به با که کردند می مجبور را قاجار

 ایران دولت به وام اعطای ایران در امپریالیستها نفوذ های مکانیسم از یکی .گردند ایران در استعمار سلطه رشد کن

 اش نتیجه تنها که کردند می خود فرنگ سفرهای و نوش و عیش صرف را دریافتی های وام قاجار شاهان .بود

 .بود ها توده فالکت و فقر گسترش

 .نامیدند می "جهان تمام کارگاه" را او که بود فائقه قدرت انگلستان داری، سرمايه کشورهای میان در سالها آن در

 در .بود کشور این برای مستعمراتی های اشغالگری ستسیا العاده فوق تشدید سالهای 7111 تا 7121 سالهای

 گسترش وسیعا را خود نفوذ التین آمريکای تا گرفته فريقاآ از جهان های بخش از خیلی در انگلستان ای پروسه چنین

 های قدرت دیگر و روسیه با رقابت به ایران بلعیدن جهت و بلعید کامأل را هندوستان  که بود پروسه همین در .داد

 .پرداخت جهانی

 که دانیم می و شد تبدیل امپريالیسم يعنی انحصاری داری سرمايه به آزاد رقابت داری سرمايه نوزدهم قرن اواخر در

 به پیشرو کشورهای مشتی مستعمراتی ستمگری جهانی سیستم" لنین قول به جز نیست چیزی امپریالیسم

 ."آنان مالی اختناق و زمین روی سکنه از عظیمی اکثریت



5 
 

 اما .بود شدن مستعمره جهت مختلف های امپریالیست حمله آماج همواره ايران بیستم، قرن آغاز در و سالها اين در

 فئودالی ضد و امپریالیستی ضد مبارزات و سو یک از ذینفع های امپریالیست بین موجود قوای توازن و تضادها دلیل به

 زمان این در .ماند باقی مستعمره نیمه يک صورت به و نشد دیلتب کامل مستعمره به کشور اين ديگر، سوی از مردم

 جهانی جنگ به بعدها که داشت جریان ...و فرانسه و آلمان و روسیه انگلستان، بین شدید رقابتی جهان سطح در

 تقسیم به مبادرت قراردادی بستن با انگلستان و روسیه 7311 سالهای در ها رقابت این جریان در .شد منجر اول

 (7377-7312 با برابر7411-7412) مشروطه انقالب و مردم مبارزات دلیل به البته که نمودند خود نفوذ مناطق به ایران

 در روسیه امپریالیسم نفوذ به دادن پایان و (7371) روسیه در اکتبر انقالب با و داد دست از را خود کارایی قرارداد این

 افشای و الغاء (7371)اکتبر انقالب از بعد شوروی دولت کارهای اولین از یکی .کرد تغییر اساسأ اوضاع ایران،

   .بود 7311 استعماری قرارداد جمله از ایران با رابطه در انگلستان امپریالیسم با تزاری روسیه قراردادهای

 جهانی، جنگ این در آلمان کامل شکست دنبال به و داد رخ اول جهانی جنگ بطن در که اکتبر انقالب دنبال به

 به .زد هائی تالش به دست ایران کامل نمودن مستعمره برای و کرد احساس رقیب بی ایران در را خود انگلستان

 نخست زمان آن در که (خان حسن میرزا) الدوله وثوق همچون عواملش طریق از انگلیس امپریالیسم برجسته، طور

 در خود "الحمایه تحت" عمأل را ایران شد معروف 7373 راردادق به که قراردادی بستن با تا نمود تالش بود ایران وزیر

 پیش آنان مجوز با و انگلیسی مستشاران نظر زیر ایران لشکری و کشوری مسائل تمامی قرارداد این اساس بر .آورد

 رشوه نشوزیرا و الدوله وثوق به هزارتومان 011 قرارداد این انعقاد خاطر به انگلستان که شد روشن ها بعد .رفت می

 گزارش به است کافی تنها قرارداد این بودن بار اسارت با رابطه در  .بود کالنی پول زمان آن در که است کرده پرداخت

 که گزارشی در انگلستان وقت خارجه امور وزیر کرزی ردل    .کنم اشاره کشور این کابینه به انگلستان خارجه امور وزیر

 ها پیروزی طرف به ما طالع جنگ میدان در که موقعی پیش سال یک" گوید می است شده نوشته 7373 اوت نهم در

 مختار وزیر به ما .شد وزرا رئیس است انگلیس منافع طرفدار که الدوله وثوق نام به ایرانی سیاستمدار نفر یک رفت

 و بماند محفوظ عالم خطه آن در انگلستان منافع تا سازد منعقد ایران دولت با قراردادی دادیم دستور تهران در خود

 .دارد دریافت هایی کمک باشد، نمی خود سرپای بر ایستادن الیق و است ناپذیر عالج ضعف دچار که هم ایران ضمنأ

 های ریاکاری افشاگر حال همان در کند می آشکار را 7373 قرارداد ماهیت درستی به که بیشرمانه سخنان این"

 احترام مدعی رسمی تبلیغات در که سیاستمدارانی .هست نیز گراستعمار مداران سیاست تبلیغات بر حاکم

 .داشتند می بر گام آن کردن مستعمره جهت در عمل در اما بودند "ایران ارضی تمامیت و استقالل" به

 پیدا روشنی انداز چشم و  یافته بیشتری وسعت اکتبر انقالب تأثیر تحت خصوص به که مردم مبارزات و اعتراضات

 می ای تازه اوج روز هر مردمی مبارزات ایران در زمان آن در .ساخت مواجه شکست با را 7373 قرارداد ،ندبود کرده

 .کنم می اشاره نمونه چند به .گرفت

 شیخ قیام انگلیس، نیروهای محاصره و بود انگلیس ساخت دست که جنوب پلیس علیه 7371 در شیراز مردم قیام

 و خان کوچک میرزا مبارزات سرانجام و (7347) 7311 خراسان در پسیان کلنل قیام و (7341 آوریل 71) خیابانی دمحم

 شورائی جمهوری" اعالم رشت در میتینگی ضمن ایران انقالبیون مقطعی در آن جریان در که ايران کمونیست حزب

 .نمودند "سوسیالیستی

 آن تا که زد دست جدیدی تاکتیک به ، 7373 قرارداد عملی اجرای و ها جنبش این با مقابله برای انگلیس امپریالیسم

 خان رضا و (7) طباطبایی ضیاءالدین سید وسیله به کودتایی دادن سازمان با آنها .بود ناشناخته و سابقه کم زمان
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 استعماری سیاستهای با ارتباط در قدرتمندی مرکزی قدرت نمودند تالش میالدی 7341 با برابر 7433 سال در میرپنج

 سلطنت سپس و خان رضا وزیری نخست به که تحوالتی از پس و کودتا این وسیله به .کنند ايجاد رانای در خود

 حلقه مجری که آمد وجود به کشور در مستقل ظاهر در اما وابسته کامأل مرکزی قدرت يک عمأل ، شد منجر پهلوی

 .بود انگلیس امپریالیسم های سیاست گوش به

 از شاه رضا دوران در ایران در انگلیس امپریالسم سلطه شکل اساسأ که است مهم زاویه این از فوق نکته به توجه

 و شود می یاد نو استعمار عنوان به آن از که است جهان سطح در شکل آن در امپریالیسم سلطه های تجربه اولین

 جنگ از پس ابعده کشور یک دادن قرار سلطه تحت از شکل این  .شود می خوانده نومستعمره سلطه، تحت کشور

 محتوی و شکل ظاهری تعارض .است شده گرفته کار به امپریالیستها سلطه تحت کشورهای اکثر در دوم جهانی

 در چون .گذاشت می نمايش به را واقعیت همین درست خان رضا حکومت که باشد می نو استعمار اصلی ویژگی

 مستقل ظاهری اما بود انگلیس امپریالیسم هب وابسته دندان بن تا 7433 سال کودتای از حاصل قدرت که حالی

 از بخشی حتی که آنجا تا .انداخت اشتباه به شاه رضا حکومت شناخت در زمان آن در را ها خیلی که امری داشت،

 و ملی نیروی را شاه رضا مدتها تا شوروی رسیده قدرت به تازه دولت مسئولین از ای عده و زمان آن های چپ

 .کردند می ارزيابی یمل بورژوازی نماينده

 اين در است، عیان و آشکار کامأل امپريالیستی و استعمارگر نیروهای حضور مستعمره کشورهای در که حالی در

 اصطالح به های دولت پوشش در را خود سلطه که است اين امپريالیسم تالش تمام امپريالیستی، سلطه از شکل

 هم خاطر همین به .برنیانگیزد را خود علیه مردمی مبارزات و ملی احساسات تا کند اعمال آنها وسیله به و مستقل

 انگلستان های نیرو به احتیاجی مردمی مبارزات سرکوب برای مرکزی قدرت عنوان به شاه رضا حکومت که این برای

 .شد داده قرار شاه رضا اختیار در و آمد وجود به انگلیس کارشناسان توسط ایرانی نیروهای از ارتشی باشد، نداشته

 رضا بود، معنی بی7373 داد قرار اجرای دیگر انگلیس توسط مرکزی قدرت کنترل و گرفتن اختیار در با که شرایطی در

 رضا .بدهد ملی نمائی و وجهه خود، به تا کرد اعالم را 7373 قرارداد الغای کار ابتدای همان از مردم فریب جهت شاه

 بی آغار در که امری کند، پا و دست ملی ای وجهه خود برای کرد تالش اهیخو جمهوری تبلیغ با ابتدا در حتی خان

 .نبود هم تاثیر

 سلطه از شکلی عنوان به وابسته اما مستقل ظاهرأ های دولت که کنم اشاره اینجا در نباشد بد شاید

 گرفته قرار اشاره مورد نیز لنین امپریالیسم کتاب در سالها آن تجربیات به توجه با که ست ای پدیده امپريالیستی،

 یعنی کشورها از اصلی گروه دو وجود تنها دوران این مشخصه صفت" که شده گفته باره این در کتاب اين در .است

 نیز وابسته کشورهای از گوناگونی های شکل وجود بلکه نیست، مستعمرات گروه و دار مستعمره کشورهای گروه

 ."هستند دیپلماتیک و مالی وابستگی دام در عمأل ولی ددارن سیاسی استقالل ظاهر صورت در که هست

 از بارزی جلوه 7373 قرارداد الغای جمله از و اولیه های پورت و هارت علیرغم خان رضا و ضیاء سید کودتای واقع به

 ایران، دولت به مستقل ظاهر دادن با که دید می این در را خود منافع امپریالیستی سلطه که بود واقعیت این

 خصوص به .نماید ایجاد خارجی و داخلی حساسیت کمتر تا شود برده پیش قدرتی چنین طریق از هایش سیاست

 حضور مخالف ايران باره در تزاری روسیه بار اسارت قراردادهای تمامی الغای ضمن اکتبر انقالب از آمده بر دولت که

 7347 تاريخ به ايران دولت با شوروی دولت ستیدو قرارداد در امر اين و بود خود مرزهای در انگلستان مستقیم

 .بود گرفته قرار تاکید مورد (7311)
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 شده منتشر انگلیس به شاه رضا رژیم وابستگی تائید در فاصله این در که تاریخی های فاکت و اسناد تمامی از جدا

 شیوه که داد رخ ايطیشر در 7433 کودتای از پس بورژوائی مرکزی قدرت يک استقرار که واقعیت این خود است

 این بر است تائیدی ، نکرد اقدامی هیچ آن تغییر جهت در هم بورژوائی مرکزی قدرت اين و بود فئودالی تولید مسلط

 در بایست می اصوال بود اگر که چرا نبود؛ داخلی بورژوازی طبقات قدرت انعکاس بورژوایی مرکزی قدرت این که امر

 بورژوازی قدرت انعکاس مرکزی قدرت آن که حالی در  .ببرد بین از را فئودالیسم ییعن خود دیرینه دشمن قدم اولین

 که بورژوائی مرکزی قدرت وسیله به داشت نام انگلیس امپریالیسم که خارجی قدرت یک واقع به و بود امپریالیستی

 سال چند که واقعیت اين خود .داد گسترش و اعمال جامعه شئونات تمام در را خود سلطه ، آورد وجود به ایران در

 ضعف و امپریالیستی قدرتهای های دسیسه و نفوذ دلیل به مشروطه دمکراتیک بورژوا انقالب کودتا، ناي از قبل

 خصوص به ايران بورژوازی که داد می نشان بود، شده کشیده شکست و سازش به آنها مقابل در داخلی بورژوازی

 خود برای کشور داخل در چشمگیری پایگاه ترتیب این به و بود شده متحد هافئودال با که امپريالیسم قدرت مقابل در

 فئودالها خود اقتصادی قدرت از استفاده با بتواند که یابد گسترش و رشد قدر آن بود نیافته امکان بود کرده پا و دست

 قدرتمند رقبای حضور دلیل به داخلی تجارت و صنايع رشد عدم واقع به .نماید قبضه را سیاسی قدرت و زده کنار را

 با را سیاسی قدرت خود اقتصادی قدرت از استفاده با که بود نداده را امکان این ملی بورژوازی به بازار در گفته پیش

 به با که ای بورژوائی مرکزی قدرت اصلی منشاء که است آن بیانگر نیز واقعیت این به توجه  .نماید قبضه موفقیت

 با داشت قصد که بود امپريالیسم بلکه ایران بومی بورژوازی نه آمد وجود به ایران در یرپنجم خان رضا رسیدن سلطنت

 از پس که بود هم دلیل همین به .نمايد تسهیل را هايش سیاست پیشبرد راه خود مزدوران به دادن مستقل هويت

 خان رضا و شد زده کنار بود روشنی امر انگلستان به اش وابستگی که ضیاء سید زود خیلی7433 انگلیسی کودتای

 .نمود پر را جايش بود تر ناشناخته عنصری که

 سیاست يک خان رضا گیری قدرت آن تداوم در و پنجمیر خان رضا و ضیاء سید کودتای ،شد گفته آنچه اساس بر

 ای تازه هتجرب واقعیت این .ايران در انگلستان امپريالیسم سلطه گسترش و حفظ جهت بود نواستعماری فريبکارانه

 چشم از البته فريبکاری اين که کنم اشاره است جالب .بودند ای پديده شاهدچنین بار اولین برای ما مردم و بود

 راه و معاصر ايران در انگلیس امپريالیسم سیاست" مقاله در نمونه برای .نماند پوشیده ايران کمونیستهای از برخی

 در دو و يک شماره اول سال ايران کمونیست فرقه مرکزی کمیته ارگان سرخ ستاره نشريه در مندرج "ايران در ترقی

 عهده به که را وظايفی شده منفور بزودی بود معروفی فیل آنگلو ضیاء، سید چون" :که است شده نوشته زمینه اين

 کس چهی بر شخصیتش وقت آن تا که را خان رضا گرفت تصمیم انگلیس جهت بدين .دهد انجام نتوانست بود گرفته

 که داشت ها توقع خیلی خان رضا از انگلیس امپريالیسم" که شده تاکید مقاله اين در ".نمايد او جانشین نبود معلوم

 نفوذ تدريجی استحکام ديگر و بود کشیده دامن ايران تمام در وقت آن در که بود انقالبی نهضت سرکوبی آن مهم

 (4) ".7373 دقراردا اجرای عمال يعنی انگلیس سیاسی و اقتصادی

 شرایط کردن آماده و خلق جنبش سرکوب انتظار شاه رضا حکومت از انگلیس امپریالیسم که است واقعیتی این

 در اش ناتوانی و مشروطیت انقالب شکست دنبال به زمان آن در که خصوص به .داشت را خود سلطه بسط جهت

 انگلیس ارتش توسط شاه رضا که دیدیم .بود گرفته اوج هآزاديخواهان مبارزات ايران گوشه هر در مردم، مطالبات تحقق

 چیز هر از قبل او .نمود اجرا را انگلیس سمامپریالی خواست قساوتی چه با بود گرفته قرار اختیارش در که ای ساخته

 دینابو جهت در سرنیزه زور با و سیاه دیکتاتوری یک اعمال با و پرداخت ضدامپریالیستی های جنبش قمع و قلع به
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 را شرایط ترتیب اين به و ساخت خفه را ای آزادیخواهی هر صدای  و آمد بر مشروطیت انقالب دستاوردهای همه

 .نمود مهیا کامأل انگلیس امپریالیسم برای اش نفتی منابع ویژه به و ایران های ثروت غارت برای

 فراهم نیز را شوروی مرز به انگلیس ینیروها راحت انتقال امکان شمال، به جنوب از آهن راه کشیدن با شاه رضا

 با مقابله منظور به انگلیس امپریالیسم منافع جهت در که شوروی مرز تا آهن راه اين شدن کشیده اهمیت .ساخت

 قدرت سوی از اعتراضی هیچگونه بدون برنامه این بدانیم که کنیم درک توانیم می بهتر وقتی را بود  اکتبر انقالب

 از خیلی مخالفت با نبود، شوروی با ارتباط در که بغداد آهن راه احداث طرح که حالی در .رفت پیش غرب بزرگ های

 می تذکر خود "داری سرمایه مرحله ترین باال بمثابه امپریالیسم" کتاب در لنین مورد این در .شد مواجه بزرگ قدرتهای

 .شد می منجر "جنگ و تصادمات" به که چرا بودند آن مخالف قدرتها از خیلی که دهد

 آلمان امپریالیسم رشد دلیل به رفت می دوم جهانی جنگ سوی به جهان که سالهایی یعنی شاه رضا دوره اواخر در

 مناطق که است آن از منتج نظامی نیروی و سرمایه قدرت این امپریالیسم، دوران در که آنجا از و جهانی سطح در

 که دید مجبور را خود انگلیس امپریالیسم و شدند ایران در نفوذ خواستار آلمانها ، کند می تعیین را امپریالیستی نفوذ

 سطح در آلمان و انگلیس امپریالیسم های بستان و بده و رقابتها از بود انعکاسی امر این .بدهد تن خواست این به

 های تحلیل مقطع، آن در سانگلی امپریالیسم به ایران رژیم وابستگی به توجه بدون کسانی متاسفانه ولی .جهانی

 خالف بر و انگلیس از مستقل شاه رضا گویا بودندکه مدعی که هائی تحلیل .دادند دست به واقعیت این از نادرستی

 ديدگاه چنین .کند انگلیس جایگزین را آلمان تدریج به و برود آلمان سوی به گرفت تصمیم امپریالیسم این میل

 و شود می شنیده آنجا و اينجا هم هنوز شان نشانده دست های رژیم با ستهاامپریالی رابطه به نسبت نادرستی

  .نیستند سلطه تحت کشورهای در نوکری و ارباب رابطه درک به قادر دیدگاهی چنان صاحبان که است آن بیانگر

 ای رابطه چنین شاه رضا و بود نوکری و ارباب رابطه انگلیس با شاه رضا رابطه چون که بودند مدعی ها تحلیل برخی

 شاه رضا هم دلیل همین به و شود آلمان با معامله وارد شاه يک همچون توانست می پس نداشت آلمان با

 که – انگلستان امپريالیسم به شاه رضا وابستگی سطح درک عدم با نیز تحلیل این .داد ترجیح را آلمان امپريالیسم

 این برعکس بلکه کند می انتخاب را ارباب که نیست نوکر این که نبود امر این متوجه - بود جهان برتر قدرت زمان آن در

 مصالح که وقتی که دیدیم هم عمل در .نماید می کنترل و هدایت سپس و گرفته خدمت به را نوکر که است ارباب

 جزیره هب تمام خواری و خفت با را شاه رضا ها انگلیسی کرد، ایجاب دوم جهانی جنگ جریان در انگلیس امپریالیسم

 که هایی تحلیل به توجه با مورد همین به توجه .نشاندند شاهی تخت بر او جای به را فرزندش و کردند تبعید موریس

 بود نادرست دیدگاه چنان با .است برخوردار بسیاری اهمیت از نیستند حاکم مزدور های رژيم وابستگی درک به قادر

 قائل شاه برای مستقل چهره امپریالیستها، به شاه رژیم وابستگی به اذعان حین در نظری 21 دهه سالهای در که

 برخی چگونه که شاهديم هم امروز همین  .دهد می مانور امپریالیستها بین شاه گویا که کرد می مطرح و شده

 درقا امپریالیستها توسط اسالمی جمهوری شدن آورده کار روی به اذعان و کردن گوادالوپ گوادالوپ، ضمن ها تحلیل

 را امپریالیسم به رژیمی وابستگی ما که وقتی واقع به .نیستند امپريالیسم به اسالمی جمهوری وابستگی درک به

 مزدوری مستقل قدرت از توان نمی دیگر آمده کار روی امپریالیسم قدرت و اتکاء با رژیم این که پذیرفتیم و دادیم نشان

 .برد می پیش او ریقط از را خود های سیاست امپریالیسم که گفت سخن

 بر انگلیس امپریالیسم کامل سلطه به توجه با شاه رضا دوران که بگویم باید کنم خالصه را شد گفته تاکنون آنچه اگر

 اسارت و کتفال و فقر و کشور آينده گیری شکل در که است ایران تاریخ های دوران ترین سیاه از یکی ایران، جامعه

 قرار امپریالیسم سلطه زیر کامأل ایران که است دوره این در  .است برخوردار ای کننده عیینت نقش از امروز به تا ایران
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 شاه رضا دوره حتمأ باید آن بعدی تکامل و ایران در امپریالیسم سلطه استقرار چگونگی درک برای بنابراین .گیرد می

 را فئودالیسم بورژوایی، مرکزی قدرت یک استقرار با ها امپریالیست که است دوران این در  .شناخت درستی به را

 فئودال طبقه .نمایند می تبدیل وابسته فئودالیسم به را آن و اندازند می بیرون سیاسی قدرت مواضع از پیش از بیش

 هم امپریالیسم و کند حفظ را خود اقتصادی قدرت حداقل تا بود تالش در امپریالیسم به خود سیاسی قدرت تفويض با

 اصالحات به توسل با بعدها ولی پرداخت آن حفظ به نداشت جدی تعارض اش منافع با تولید شیوه این که زمانی تا

 تمامی خان رضا کودتای با که گفت باید تاکید با ترتیب این به  .سپرد خاک به را فرتوت الشه این 7327 سال ارضی

 نمی دیگر اساس این بر .باشد می پریالیسمام و خلق تضاد که گرفت قرار تضاد یک الشعاع تحت ما جامعه تضادهای

 اعمال ای پروسه هر در که داخلی عاملی همچون را آن باید بلکه دانست خارجی عاملی ایران در را امپریالیسم توان

 از رهائی و دمکراسی و آزادی به ایران مردم او سلطه نابودی بدون که عاملی .داد قرار بررسی مورد کند می نفوذ

 .یابند نمی دست ستم و ظلم

 سقوط رضا شاه

تمام  هم " رضا شاه"تاريخ مصرف  ن،یمتفق یاز سو 7341در سال  رانیدوم و به دنبال اشغال ا یدر جريان جنگ جهان

که  یدالئل باعث شد که همان  یبه واقع، ديالکتیک زندگ. در صحنه سیاست ايران شکل گرفت یشد و دوران جديد

 لیبار همان دال  نیا، کند " رضا شاه"او را  به قدرت رسانده و ار" پنج ریم رضا خان"شت تا امپريالیسم انگلستان را وادا

قبل از ادامه بحث  . را از قدرت ساقط کند یرا بر آن داشت که و یستیالیقدرت امپر نیمنافعش نبود، ا نیکه جز تأم

 کیاز  مرا نیو ا مساله جنگ  عمده شده بود  یبطور طبیع، دوم  یجنگ جهان طیالزم است تاکید کنم که در شرا

جهان ايجاد شده  در سراسر  یناامن طیشرا گریگشت و از طرف د یم ینظام عیها در صنا هیطرف باعث تمرکز سرما

 تیقادر به حفظ موقع،  که تا قبل از اين جنگ بیشترين مناطق نفوذ را دارا بودند  یامپريالیست یقدرت ها یبود و برخ

 یجنبش ها یریقدرت گ در همه جا به رشد و  یهائ تیواقع نیچنحاصل از  طیشرا. گشتند یم فیده و تضعخود نبو

 یها یرقابتها و جا به جائ دوم و  یاز جنگ جهان یاوضاع ناش زین رانیدر ا. ملّی دامن زد یو رشد بورژواز بخشیآزاد

رضا  ینیگزیجا گریاز طرف د. داد ملّی ايران امکان رشد  یجهان به بورژواز یاسیدر صحنه س یستیالیامپر یقدرت ها

 نیدر ا. گسترش مبارزات توده ها شد که باعث رشد و  دیرا سبب گرد یشاه با پسرش عمال شرايط شبه دمکراتیک

 نیتر یاصل یعنیکردن صنعت نفت  پرچم ملّی ،  یجهان یملّی ضمن استفاده از تضادها یدوره است که بورژواز

  .کند یت کشور را بلند مطريق غار

کامال  یکه دوران میهست رانیا خیساله در تار 74دوره  کیما شاهد ،  7334مرداد  41 یرضا شاه تا کودتا سقوط از

و تضعیف دولت  یعموم یبا بحران سیدر اين دوره به دلیل در گیر بودن امپريالیسم انگل. متفاوت با گذشته است 

 یرهبر کیکه در صورت وجود  یگیرد، فرصت یدر اختیار مردم ما قرار م یالئط یعمال فرصت، وابسته  یمرکز 

علیه دشمنان مردم وجود داشت که البته  یجد یيک مبارزه ضد امپريالیست شبردیامکان پ، در جامعه  یستیکمون 

 یامپريالیست یدمحم رضا شاه فرزند رضا شاه گر چه با حمايت قدرتها. رود یاين فرصت متاسفانه از دست م 

ساله   74دوره  نیا. پدر بر تخت سلطنت نشست اما کامال فاقد قدرت و اتوريته پدر خود بود یانگلستان و آمريکا به جا 

 رانیخاک ا در شمال  یسو ارتش شورو کیاز .  باشد یم رانیدر ا یمختلف جهان یحال دوره تعارض قدرتها نیدر ع

کم کم نقش  ایدن  یدر همه جا وگشته  فیجنگ تضع انیدر جر سیانگل سمیالیامپر گرید یرسما حضور يافته و از سو

  .دهد یم کایآمر سمیالیامپر یعنیتازه نفس و قدرتمند  یرویخود را به ن یسرکردگ
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 یکه توان دارد مقاومت م ییتا جا کایبه آمر یازیدادن هر امت یبرا سیکه انگل یاوضاع و احوال آن سالها در حال در

اش غروب  یآفتاب در قلمرو امپراتور"که  غاتیتبل نیا ۀاش و دور یتاز کهیداند که دوران  یم یکند اما خود به خوب 

ايفا  تعیین کننده در شکست فاشیسم  یکه نقش یبه رشد شورو وبا توجه به قدرت ر. است افتهی انیپا" کند ینم 

 یها رشد جنبش  گرید یسو و از سو کیتبديل شده بود از  یجهان یبه قدرت، در جنگ  یکرده بود و بعد از پیروز

 یسو به  یمجبور بود دست کمک و همکار سمیالیامپر نیا س،یانگل سمیالیدر مناطق تحت سلطه امپر بخشیآزاد

که   یژاپن آنهم در شرايط یکه با بمباران اتم یسمیالیتازه نفس و قدرتمند آمريکا دراز کند، امپر لیسمامپريا

 یجنايت رقبا از هیچ  انیدر م یسرکردگ تیکسب موقع یشکست آلمان و ژاپن محرز شده بود، نشان داده بود که برا

دانستند  یم که پس از جنگ حاصل شده بود نیک  یسیاستمداران کار کشته انگلستان با وضع. کند ینم یکوتاه

چهار چوب بود که  در همین . بايستند یرو به رشد شوروتوانند در مقابل قدرت  یاست که م یکه تنها در چنین اتحاد

 یحت. شوند یم رانیا از شمال  یخواهان خروج شورو گریدر ايران در اتحاد با همد کایو آمر سیانگل سمیالیهر دو امپر

در جريان فرقه دمکرات  شده که  یاش مدع یجمهور آن زمان آمريکا در خاطرات دوران رياست جمهور یسترومن رئ

 یسازد و دولت شورو خارج  رانیرا از ا شیها روین دیبا یاولتیماتوم داده است که دولت شورو یذربايجان به شوروآ

 طیاولتیماتوم در شرا نیکه ا توجه نمود  دیبا(  3. )تخارج ساخته اس رانیرا از ا شیها رویاولتیماتوم ن نیهم به دنبال ا

  . شد یداده م کایمتحده آمر االتیا یژاپن از سو یبمباران اتم

 رانیدر ا کایآمر سمیالیامپر یریگ قدرت

 یرقابت ها دیديگر و تشد یامپريالیست یبا قدرتها یدوم که تعارض شورو یويژه بعد از جنگ جهان-خود طیشرا در

ملّی  ملّی قادر شد با سر دادن شعار  یبورژواز ندهیباشد، مصدق به عنوان نما یاز وجوه برجسته آن م یستیالیامپر 

انگلستان  به سلطه  یو حرکت در اين جهت ضربه بزرگ( بود سیسلطه انگل ریکه کامأل ز یصنعت)کردن صنعت نفت 

 نهیکاب فهیوظ  نیمرداد و سقوط مصدق اول 41 یتا آنجا بود که به دنبال کودتا سیانگل یضربه برا نیا تیاهم. بزند

مسئله سرانجام به   نیشاه، حل مسئله نفت شد که البته با توجه به نفوذ رشد يافته آمريکا ا ریست وزخن ،یزاهد

منجر  یايجاد کنسرسیوم به ( هستند که قرار داد را بستند یکسان یاسام چ،یو پ ینیام)پیچ  -ینیله قرارداد امیوس

متعلق به شرکت سابق  رصد هم د 01تعلق گرفت و  کایآمر یدرصد سهام آن به پنج شرکت بزرگ نفت 01شد که 

 یانگلیس – یشرکت هلند مانده هم بین  یقدر صد با 41و ( یشرکت بريتیش پترولیوم فعل)انگلیس و ايران  ینفت

که بعد  کایآمر بیترت نیبه ا( 0.)شد تقسیم ( شش درصد)نفت فرانسه  یو شرکت دولت( درصد 70" )رويال داچ شل"

را کامأل قبضه کرده بود، و در  لیاتومب نمونه بازار  یرا تشديد کرده بود و برا رانیبه بازار ا ورشی یاز جنگ جهان

خود  یبر اساس هدف ها رانیارتش ا  یو اعزام مستشاران خود به سازمانده رانیارتش ا حیتسل باکه  یطیشرا

سقوط رضا  نیب)ساله  74واقع دوره  به . افتیدست  زین رانینفت ا یغمایاز خوان  یپرداخت، به سهم قابل توجه

 ( CIA ) ایکه س یدر نقش تیواقع  نیا. افتی انیپا رانیدر ا کایآمر یری، با قدرت گ(7334مرداد  41 یشاه و کودتا

  .خود را آشکار ساخت  ینمود به روشن فایمرداد ا 41 یدر کودتا کایمتحده آمر االتیا یسازمان جاسوس

 یسو به  ییکایآمر یوام ها و کاالها لیگشت و س ایبیشتر مه کایرشد روزافزون نفوذ آمر یبرا طیدنبال کودتا شرا به

سپس  کرد و  بیرا تصو( 5) "یخارج یها هیسرما تیقانون جلب و حما" 7330کودتا در سال  میرژ. شد یجار رانیا

خود   ینیيب چنین قوانتصو. را تصويب نمود" ییکایمرآ یها هیسرما تیقانون جلب و حما( "7335)در سال بعد 

 لیتبد  رانیرا به قدرت درجه اول در ا کایآمر سمیالیامپر جیکه به تدر ینفوذ. بود رانیدر ا کاینشاندهنده رشد نفوذ آمر

  .نمود
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 رانیموجود در ا یفئودال دیتول وهیدر ش یضرورت تحول رانیکشور به ا نیا یها هیو سرما ییکایآمر یوام ها لیس

خواهان  شاه  میاز رژ یهم دولت کند لیدل نیرا برجسته ساخت و به ا یخارج یها یگذار هیجهت گسترش سرما 

و  رفتهیپذ شاه اجبارا  یاز سو استیس نیا رانیدر ا کایرشد روزافزون قدرت آمر لیشد و به دل یاصالحات ارض یاجرا

رنا اعالم ک   با بوق و  7307در ششم بهمن  ،یبر اصالحات ارض یمبن کایخواست آمر یشاه جهت اجرا. اجرا شد

که دوره نزول  صورت گرفت  یدر زمان" دیانقالب سف. "آن بود یهسته اصل ینمود که اصالحات ارض" دیانقالب سف"

امپريالیسم   ران،یدر ا یستیالیکه قدرت مسلط امپر یبود، دوره ا رانیدر ا کایقدرت آمر یریو اوجگ سیقدرت انگل

 االتیسلطه ا و به خصوص  یاز آن زمان هر روز که گذشت سلطه امپريالیست. کرده بود رییشده و ارباب تغ کایمرآ

  .پیدا کرد یشتریدر شئونات مختلف کشور بسط و گسترش ب کایمتحده آمر

و کنترل  تیکه کامأل تحت هدا دیطرح و اجرا گرد یوابسته ا میرژ لهیبه وس دیکه مالحظه شد انقالب سف همانطور

دهقانان و  کرانیب یاز دردها یتوانست جهت دوا کردن درد یاصالحات نم نیهم ا لیدل نیبه هم. دبو سمیالیامپر 

به . افتیدر شهر و ده بود که سازمان  یستیالیمپرا یها هیبلکه بر عکس جهت بسط نفوذ سرما، باشد  رانیمردم ا 

اگر در آن کودتا سلطه . کرد لیرضا شاه را تکم یکودتا ،یاصالحات ارض، مسعود احمد زاده  قیواقع به قول رف 

 نیداد، با ا یخود ادامه م اتیهمچنان به ح یفئودال دیتول وهیکه ش یمسلط شد در حال رانیدر ا یستیالیامپر 

 رانیوابسته در ا یدار هیسرما ستمیبه خاک سپرده شد و با حاکم شدن کامل س یفئودال دیتول وهیاصالحات ش 

است که در  نیا تیواقع( 6.)آماده گشت یستیالیامپر یها هیسرما شتریبسط و گسترش هرچه ب یبرا طیشرا 

 یربناهایز جادیو ا وابسته یدار هیدر پروسه رشد سرما جیحفظ شد و به تدر یفئودال دیتول وهیرضا خان ش یکودتا 

 قیرا رف تیواقع نیا. آشکار قرار گرفتدر تعارض  یستیالیبا منافع امپر یالزم جهت رشد روزافزون آن اقتصاد فئودال 

مبارزه "شاهانه در کتاب خود  دیو انقالب سف رانیجامعه ا طیاز شرا یا انهیداه لیمسعود احمد زاده ضمن تحل 

خود   یروزیمتحد د سمیالیداده و خاطر نشان ساخت که امپر حیتوض یبه درست"کیهم تاکت یمسلحانه هم استراتژ 

 نیبه زم  یخون نکهیخاک نمود بدون ا یشده بود را به سادگ لیتبد یفاصله به الشه فرتوت نیارا که در ( سمیفئودال)

  .توده ها باشد تیبه جلب حما ازیمنظور ن نیا یبرا ایشود و  ختهیر

رضا  دمحم " انقالب سفید"تا  سمیالیامپر یاز سو رانیدر ا دیتول وهیش نیو تحمل ا سمیبا فئودال سمیالیامپر سازش

 یوحدت را  سمیو فئودال سمیالیاشتباه انداخته بود که وحدت امپر نیمردم ما به ا یرا در جنبش انقالب ی، برخشاه

 یقطع  یآن در نابود میو نتايج مستق یبه اصالحات ارض نهاآ لیدل نیبه هم. قلمداد کنند یشگیو هم کیاستراتژ

 یستیهمز نشان دادند  ینیع طیشرا لیخلق با تحل یفدائ یکهایاما همانطور که چر. باور نداشتند سمیفئودال

 هیسرما یعنی  سمیالیکه مصلحت امپر یبوده و هر کجا و هر زمان یکیو تاکت یموقت یامر سمیالیو امپر سمیفئودال

  (1.)سپارد  یرا که بايد از صحنه خارج سازد را به خاک م سمیحکم کند، فئودال یجهان یانحصار یردا

نابود   بأیتقر یفئودال دیتول وهیآن بود، ش یاصل هسته یکه اصالحات ارض 7307هر صورت با انقالب سفید سال  در

شوند، به   نینشده بود و قرار هم نبود صاحب زم بشانینص ینیزم ان،یجر نیکه در ا یمهاجرت دهقانان لیگشت و س

اشاره شده  هم به آن " کیهم تاکت یهم استراتژ هحانمبارزه مسل"که در کتاب  یطبق آمار دولت. شهرها آغاز شد

ق س  اساس حق ن   بر  نیزم میچون تقس. محروم شدند نیاز داشتن زم شهیهم یدرصد دهقانان برا 01است حدود 

دستشان خارج کرده بودند  ق آنها را از س  قبأل مالکان ن   ایق بودند و س  ن   نیفاقد ا ایاز دهقانان  یشد و خیل یانجام م

کار  رهیشد و ارتش ذخ یجار شهرها  یدهقانان به سو لیخالصه س. همین دلیل از داشتن زمین محروم شدندبه 

شاهانه،  یبا اصالحات ارض گرید  یاز سو. نمود جادیشهرها ا هیداران وابسته در حاش هیجهت استفاده سرما یبزرگ
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و  افتی یشتریگسترش هرچه ب  ستاهار رووابسته د یدار هیرفت و سلطه سرما نیاز ب یفئودال یاقتصاد خودکفا

با رشد روزافزون .  باز شد یستیالیامپر  یساخت شرکت ها یکاالها لیس یکشور به رو یروستاها عیبازار وس

رد شده بود، هر خ   یستیالیامپر هیسرما ضربات  ریکامأل ز زیفاصله ن نیملّی که در ا یبورژواز ،یخارج یها هیسرما

دوره  نیدر هم. رفت نیاش کامال از ب تیموجود طبقه،  کیبه عنوان  جیداد و به تدر یمرا از دست  یدیروز سنگر جد

 زیکامال به سبک خود و در جهت مصالح خود تجه ارتش را ،  یها با اعزام هزاران مستشار نظام یکائیاست که آمر

در جهت " منطقه ندارمژا"ور، همچون داخل کش نموده و سازمان دادند که عالوه بر حفظ نظم استثمارگرانه در 

  .گام بردارد شانیازهاین

ها ضمن تاراج منابع نفت کشور  ستیالیدر شهر و روستا، امپر سمیالیو بسط نفوذ امپر یدنبال اصالحات ارض به

 یو وام خصوص یگذار هینمونه سرما یبرا. توده ها بپردازند تا به استثمار و چپاول دسترنج افتندی یتر عیامکان وس 

.  دیرس  الیر ونیلیم 5360به  56بود، در سال  الیر ونیلیو چهل و نه م صدیآمار س ی، بنا بر برخ57آمريکا که در سال  

 یم ها و دادن وام ها  یگشاد خود به اين سرمايه گذار یپر کردن جیب ها یروشن است که امپريالیستها برا

 نیهم ا به همین دلیل . توانست داشته باشد یفقر و فالکت توده ها نم جز یبدون شک اين امر نتیجه ا. پرداختند

و طبقات   دیبخش یشتریرا شدت هر چه ب یاجتماع یکار، تضادها یچپاول ها و غارت ها و استثمار وحشیانه نیرو

ص که خصو به . و دولت مزدورش به اعتراض واداشت یستیالیامپر هیسرما یها یدادگریب هیمختلف صف خلق را عل

و اين امر کمک  در میان مردم شکل گرفت  یجديد یو آغاز مبارزه مسلحانه در ايران روحیه تعرض اهکلیس زیبا رستاخ

 طیسلطه داشت، شرا  رانیشاه بر جامعه ا میکه از کانال رژ سمیالیرشد تضاد خلق با امپر نهیبر زم جینمود تا به تدر

را باعث  سمیالیامپر سلطه  یکه گرچه نابود یامر . دنآماده شو 51و  56 یتوده ها در سالها میعظ زشیخ یبرا

  .انداخت خیرا به زباله دان تار یسلطنت پهلو انشد، ام

 یاسالم یجمهور یریبا قدرت گ سمیالیسلطه امپر تداوم

توهم  نیدچار ا یاسیس یها رویبه اتفاق ن بیقر،  ینیو دسته خم دار یریو قدرت گ یسقوط سلطنت پهلو با

 یبه خصوص که سردمداران جمهور. رخت بربسته است رانیشاه از ا میبا سقوط رژ سمیالیشدند که سلطه امپر 

 یجمهور یدر بحث وابستگ نینابراب. یاند و نه غرب یدادند که نه شرق یجلوه م نیخود چن غاتیدر تبل یاسالم 

در  کایآمر سمیالیخصوص با امپر دسته اش به و و دار ینیخم نیب یبا توجه به جنگ زرگر سمیالیبه امپر یاسالم 

 یایاز زوا دیدر اذهان مردم شد، مساله را با یکه باعث ابهامات گریهمد هیعل نیطرف غاتیتوده ها و تبل بیجهت فر 

 قدرت به  یبرخوردار است امر چگونگ یادیز تیبحث از اهم نیکه در ا یاز موارد یکی. دادمورد بحث قرار  یمختلف 

که در بستر   میدان یهمه م. کند یمساله م نیبه درک درست ا یادیاست که کمک ز یاسالم یجمهور دنیرس

منافع  جهینت شاه از کنترل انقالب مردم در مانده شد و در  میکه رژ یوقت 51 - 56 یرشد و گسترش انقالب سالها

که  ییاستهایس شاه را با  میهم وجود رژ  کایآمر سمیالیکه امپر یطیبه خطر افتاد و در شرا رانیدر ا ستهایالیامپر

 یگریشاه با نوکر د  یعنینوکر وفادار خود  ضیصالح را در تعو د،ید یبود همسو نم ختهیو منطقه ر رانیا ندهیآ یبرا

 چهار قدرت ، گوادلوپ برگزار شد  رهیدر جز 7313 هیژانو 1تا  0اساس در کنفرانس گوادلوپ که در  نیبر ا. دندید

را  ینیخم و دسته  گرفتند که دار میتصم( فرانسه و آلمان انگلستان، کا،یآمر)کنفرانس  نیحاضر در ا یستیالیامپر

 دار نیب یعیوس مردم، ارتباطات  قالبتداوم ان انیکنفرانس و در جر نیزودتر از ا یلیالبته خ. شاه کنند  میرژ نیجانش

 یها روین یکامال برا  انشیو اطراف ینیبرقرار شده بود و خم کایآمر ژهیبه و یستیالیامپر یو قدرتها ینیو دسته خم

محل استقرار  کینزد  یخانه ا ( CIA ) ایآشکار شد که س رایاخ یحت. شناخته شده بودند ستهایالیامپر یتیامن
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اما در هر . بوده اند ینیخم و دسته  در تماس دائم با دار قیطر نیبود که مامورانش از ا دهید ارکدر فرانسه تد ینیخم

امر  نیا. افتی تیشاه قطع  میرژ یبجا ینیو دسته خم کردن دار نیگزیجا استیحال در کنفرانس مزبور بود که س

ما هم بار ها به آنها  یسازمان است که تاکنون صد ها سند و فاکت در باره اش منتشر شده است و در آثار  یتیواقع

به  میرژ نیا یوابستگ یها از جلوه  یکی یاسالم یکار آمدن جمهور یور یچگونگ نیبنابرا. اشاره شده است

 کهیبر ار رانیقدرت ها در ا نیا منافع  نیبا هدف تأم یاسالم یجمهور میآن است که رژ انگریبوده و ب ستهایالیامپر

  .قدرت نشست

 تیضد زمان که توده ها کامالً به  نیدر ا. را به لرزه انداخته بود یستیالیاست که انقالب توده ها نظم امپر نیا تیواقع

 سمیالیامپر  هیدر جامعه به خصوص عل یا یقو یستیالیچنان جو ضد امپر، واقف بودند  رانیبا مردم ا ستهایالیامپر

درست ". کاستیمرآ بعد از شاه نوبت "زدند  یم ادیداشت که درست در روز خروج شاه از کشور مردم فر انیجر کایآمر

ضد  یچهره ا ستیبا یم الزاما  ینیخم میمردم بود که رژ انیدر م یستیالیضد امپر هیو روح یآگاه نیچن لیبه دل

.  مردم باورش کنند تاجلوه داده و بکوشد  تا بتواند خود را هم زبان با مردم  ردیبه خود بگ یکائیو ضد آمر یستیالیامپر

 یافشاگر یها نهیاز زم یکیتوده ها بود که  انیم در  قیعم یستیالیوجود جو ضد امپر لیدرست به دل گریاز طرف د

تازه به  میدست اندرکاران رژ یکردن ارتباط و تماس ها جهت آگاه کردن مردم، رو  دیجد میرژ هیعل رانیمبارز ا یروهاین

 یقدرتها گریو د کایبا آمر رهیو غ یزدیقطب زاده و  ،  یلیاردب ی، موسو یچون بازرگان، بهشت دهیقدرت رس

را سبب شده بود که خود  یو وضع طیشرا کایآمر  سمیالیخشم و نفرت مردم از امپر یحد باال. بود یستیالیامپر

انتظار داشت که  دینبا رانیا طیکه در شرا گفتندی م نوشتند و  یدر آن زمان م کایمطبوعات و مسئوالن دولت آمر

از همان ابتدا  یاسالم یو جمهور ینیخم نیبنابرا. ندهند اش شعار  هیعل ایاع کنند و دف کایاز آمر یحکومت نیمسئول

ها در  دادیرو ریس. قلمداد کنند سمیالیامپر مانیمتحد و همپ توانستند و مصلحت نبود که خود را همانند شاه  ینم

 یتا جنگ زرگر دیکش رانیدر ا کایو کار به اشغال سفارت آمر تر نمود  یرا قطع لزاما نیملتهب آن سالها هم ا یفضا

جا  سمیالیو ضد امپر کایبتواند خود را در نزد توده ها ضد آمر دیجد  میجلوه کرده و رژ یواقع ینیخم میو رژ کایآمر نیب

  .بزند

 دیبا نوکر وفادار خود را فدا کند  نیاانقالب توده ها حاضر شد شاه،  یریاوجگ طیکه در شرا کایآمر استیرابطه با س در

تاکنون  که  یبر اساس اسناد. اشاره کرد زین یکمربند سبز اسالم لهیسابق بوس یمحاصره شورو استیبه س

 هیرا عل افغان  نیکه در افغانستان مجاهد یطیدر شرا است،یس نیدر چهارچوب ا ستهایالیمنتشر شده است امپر

 رانیا طیشرا شدن  یانقالب توده ها و بحران انیکه با توجه به جر دندید یسازمان داده بودند، به صالح خود م یشورو

 یها شنهادیپ  انیخاطر در کنفرانس گوادلوپ از م نیبه هم. ورندبیاسر کار  یاسالم میرژ کیشاه  میرژ یبه جا

مذاکرات  است که در  ین منتشر شده حاکاسناد تاکنو. متمرکز شدند ینیخم یکه وجود داشت رو یفمختل

آن که با  یکی . شده بود دیسه موضوع مهم  تاک یرو،  ینیو دسته خم ها با دار یکائیو به خصوص آمر ستهایالیامپر

 جادیا یخلل و صدور نفت  دیبماند، دوم، در تول یدست نخورده باق دیساخت ارتش با،  دیجد میکار آمدن رژ یرو

 ستهایالیکه امپر شروط بود  نیا رشیبا پذ. سرکوب شوند دایشد دیجامعه با در خواهانیو آزاد ستهاینشود، سوم کمون

را از گزند  رانیوابسته ا  یاجتماع -ی قرار دادند تا نظام اقتصاد ینیدار و دسته خم اریرا در اخت  یدولت نیکنترل ماش

 میرژ اریدست نخورده در اخت اش  یضد خلق یو ارگان هابا همه نهادها  یدولت نیماش نیبنابرا.  ندیانقالب حفظ نما

 یدار هیسرما ستمیس یعنیحاکم  یاجتماع -ی حفظ و حراست از نظم اقتصاد میرژ نیقرار گرفت و ا ینیخم

 انیکه در جر یاستثمارگرانه و ضد خلق نظم  نیا. قرار داد شیها و عملکرد ها تیوابسته را از روز اول هدف همه فعال



14 
 

با سرکوب انقالب البته به نام انقالب به نفع تداوم   ستیبا یم ینیخم میبه آن وارد شده بود را رژ یضرباتانقالب 

  .محفوظ نگهدارد رانیبر جامعه ا ستهایالیسلطه امپر

 با سرکوب انقالب توده ها رانیدر ا یستیالیحفظ نظم امپر

 یشاه سرکوب قطع میرژ نیجانش میرژ یاصل فهیبزرگ شرکت کننده در کنفرانس گوادلوپ وظ ینظر قدرتها از

 میمراجعه کن یاسالم یجمهور میآن زمان رژ یو عملکردها استهایاساس، اگر به س نیبر ا. انقالب توده ها بود 

وابسته حاکم و آماده کردن  یدار هیو سامان دادن به نظم سرما سر میرژ نیکه همه تالش ا میشو یمتوجه م 

 امیق.  بهمن بود امیق یانقالب و دستاوردها نیسرکوب خون یبرا( ارتش)شاه  میده از رژسرکوب به جا مان نیماش 

توده ها  امیاز وقوع ق ینیدار و دسته خم یخاطر وقت نیبه هم. نشده بود ینیب شیپ ستهایالیبهمن در برنامه امپر 

 ابانیبه خ ینیرا سوار بر ماش یغفار یخود و از جمله هاد یاز مهره ها یبرخ یمطلع شدند با دست پاچگ 

نداده  " جهاد" یهنوز  فتوا" امام"چون  دیبرگرد تانیبه خانه ها ندیباز دارند و به آنها بگو امیفرستادند تا توده ها را از ق 

باعث شد  رخ داد اگر چه  یبطور خود بخود یوقت نبهم امیق. بدهکار نبود یهائ اوهی نیاما گوش توده ها به چن. است

انتظار داشتند  پروسه  کیدر  ینیشاه به دار و دسته خم میانتقال قدرت از رژ یبرا ستهایالیکه امپر یاع به شکلاوض

 یتحقق اهداف انقالب در جهت  یواالئ یانقالب هیخود اسلحه به دست آورده و با روح امینرود و مردم به اعتبار ق شیپ

استفاده کرده و خود را نه  از آن سوء  یغاتیتوانستند از نظر تبل زیبا دار و دسته اش ن ینیخود حرکت نمودند، اما خم

  . توده ها جا بزنند امیق جهیبلکه نت سمیالیحاصل سازش با امپر

خلق  راستا با حمله به  نیدر هم یاسالم یسرکوب انقالب به نام انقالب بود، جمهور دیجد میرژ یاصل فهیوظ  اگر

 ستهایالیامپر نمود که از طرف  یا فهیشروع به انجام  همان وظ ، رهیو غ کاریگران برد و کاررکمن، خلق ک  عرب، خلق ت  

داد و  یقرار م را مقابل چشم همگان  دیجد میرژ تیماه یعیسرکوب ها بطور طب نیا. محول شده بود  میرژ نیبه ا

 یسرکوب م انهیوحش  زیشود بلکه اعترضات آنها ن یپاسخ داده نم شانیکه نه تنها به خواستها دندید یتوده ها م

حاکم  یاجتماع -ی اقتصاد گرفت که توده ها نتوانند در نظم  یبه خاطر آن صورت م قاً یسرکوبها که دق نیا. شود

دولت  تیبه ماه یتوانست پ  یآنها م یبا تعمق رو ستیکمون یروین کیبودند که  یاتیبه وجود آورند، واقع یلخل

شکل  نیبه ا د،یجد میرژ تیماه شان از  لیامر را در تحل نیا رانیخلق ا یفدائ یکهایطور که چر همان  .ببرد دیجد

همچنان در تولید نقش مسلط را دارد و  وابسته  یورژوازدولت ابزار طبقه حاکمه است و چون در ایران ب" :مطرح کردند

" وابسته یدر دست بورژواز یدولت نیز ابزار بخود کند در جهت تثبیت این موقعیت است خود  هر چه می یدولت فعل

 هیبا تک( رانیخلق ا یفدائ یکهایچر)ما  نیبنابرا (.  7351خرداد  ،یاشرف دهقان قینقل از مصاحبه با رف) باشد  یم

ه که پایگا میگرفت جهینت دیتول وهیش نیدر دفاع از ا  یاسالم یجمهور میمسلط بر جامعه و عملکرد رژ دیتول وهیبر ش

که به  یاز انقالب یناش یها یژگیالبته با خود و - است رژیم سابق  یهمان پایگاه طبقات امیدولت بعد از ق یطبقات

  .بود وستهیوقوع پ

خود  بهمن توانسته بودند  امیرد که در پرتو قبا مقاومت گسترده خلق ک   یاسالم یجمهور یکه کشتار ها میدان یم

 51مرداد   41نداده بود در " جهاد"شاه دستور  هیکه عل ینیرا مسلح کنند، مواجه شد و کار را به آنجا رساند که خم

 یها مقاومت  لیرد به دلخلق تحت ستم ک   هیجنگ عل ای" جهاد" نیا. کرد" جهاد"رد اعالم خلق رزمنده ک   هیعل

بود خود  هنوز نتوانسته  دهیتازه به قدرت رس میزمان که رژ نیدر ا. انه شکست خوردمفتضح ریخلق دل نیمسلحانه ا

شکست  نیا سرکوب توده ها بود، با  یمسلح برا یروهایو مجهز کردن ن یرا سر و سامان دهد و مشغول سازمانده
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 یردستان به جاک   مطرح در  یاسیس یروهاین یخاطر وقت نیقرار گرفت و به هم یتر فیباز هم ضع تیدر موقع

دست زدند، " ردخلق ک    یندگینما اتیه" جادیآن به ا هیجنگ مسلحانه عل دیو تشد میرژ فیضع تیاستفاده از موقع

نبود و اتفاقا  ینیخم میرژ با آن به ضرر  هو مذاکر أتیه نیواضح است که وجود ا. تن داد أتیه نیبه مذاکره با ا ینیخم

  . دندیردستان زمان خربه ک   یحمله بعد یبرا قیطر نیآنها از ا

داد و توده ها  یچهره سرکوبگر خود را به توده ها نشان م یتا حد دهیتازه به قدرت رس میکه رژ یاوضاع و احوال در

 یانقالب  یکار آوردنش بودند و امکان حرکت ها یکه آنها خواستار رو ستین یهمان میرژ نیکردند که ا یاحساس م 

سفارت  به " خط امام رویپ انیدانشجو"به نام  میرژ نیا یادیا ، 51آبان  73رفت، ناگهان در  یاز طرف مردم م یدیجد

 هیهمه عل و خواهان تمرکز  دیتر از انقالب اول نام بزرگ یاقدام را انقالب نیا ینیدر تهران حمله کردند و خم کایآمر

بهمن به  امیق  زا برافراشته بودند که خود بعد ار کایسفارت آمر ریپرچم تسخ یدر حال ینیو دسته خم دار. شد کایآمر

به  تهیکم کیراس  بر خاسته و ماشاهلل قصاب را در  کایخلق به سفارت آمر یفدائ یکهایمخالفت با حمله هواداران چر

و  ستیالیاصطالح ضد امپر بر به  دیکوش یترفند نیبا چن ینیاما اکنون خم. گماشته بودند کایاز سفارت آمر ینگهبان

  . دهد بیو توده ها را فر هکرد هیبودن خود تک کایضد آمر

 یستیالیضد امپر یمرکز، الزاما آتش شعار ها نیداخل ا یها یکائیو گروگان گرفتن آمر کایبه سفارت آمر حمله

به  یئکایضد آمر یچهره ا اکارانهیداد تا ر یشتریامکان ب ینیرا شعله ور تر ساخت و به دار و دسته خم میرژ یقالب 

دولت کارتر منجر  یها میو تحر کایبا آمر کیپلماتید طهبه قطع راب یعیمضحکه اشغال سفارت بطور طب. خود بدهند 

در . بدل شده است یاسالم یدر مورد جمهور کایآمر استیاز س یکه از آن به بعد عمال به جزئ یهائ میشد، تحر 

ها  به توده  میاز طرف مردم بود و عملکرد رژ یشتریهر چه ب رشیدر حال پذ دیجد میرژ یوابستگ لیکه تحل یطیشرا 

که  امر  نیبا توجه به ا کایسفارت آمر ریتسخ، شاه ندارد  میبا رژ یفرق اساس یاسالم یداده بود که جمهور ننشا

از  تیدر حما کایدر مقابل سفارت آمر ،یبا نفوذ مردم یاسیس یتجمع و تظاهرات اغلب سازمانها مردم شاهد

 یهمنوائ. شد میبه نفع رژ یچنان وضع رییغهم بودند، در خدمت گمراه کردن مردم و ت" خط امام رویپ انیدانشجو"  

 لیتحل بیترت نیکرد و به ا لیو تسه دیمردم را تشد بیامر فر،  یاسالم یجمهور غاتیسازشکار با تبل یسازمانها 

 نیا به . مواجه شد یا یجد یکرد با موانع و مقابله ها یم دایپ یشتریهر چه ب تیکه داشت مقبول میرژ یوابستگ 

جو  عمال  افتیروز ادامه  000که " خط امام رویپ انیدانشجو"توسط به اصطالح  کایسفارت آمر شغالبود که ا بیترت

 میرژ کرد و به  یرا روغن کار یاسالم یجمهور یغاتیتبل نیماش،  یبکاریفر استیس یمدت یداد و برا رییتغ جامعه را

 یوابستگ بحث صرفا نشان دادن  نیجا که هدف ما در ا از آن. دیخود را مستحکم نما تیامکان داد که موقع دیجد

 ریتسخ انیجر کنم که  دیاست تاک یتنها ضرور، پردازم  یها نم دادیرو نیمختلف ا یایاست به زوا یاسالم یجمهور

 یو بهزاد نبو یرجائ که  ریه گروگانها آزاد شدند و طبق توافقنامه الجزاصورت ختم شد که هم نیسفارت سرانجام به ا

خود کارتر و  داد که  کایبه آمر یازاتیچنان امت یاسالم یامضاء کردند، جمهور یاسالم یرا از طرف جمهور آن

دوران قاجار   یقرار دادهارا از  هم آن یبهزاد نبو نیهمچن.  نام بردند رانیا" نقره داغ کردن"از آن به عنوان  ینسکیبرژ

امضاء کرد و  الدوله  را وثوق 7373قرارداد " :تگفته اس یمورد معروف است که و نیدر ا. دیهم مفتضحانه تر نام

 یطرح کایسفارت آمر  ریموضوع مهم هم آشکار شد که اساسا طرح تسخ نیبعد ها ا". یرا بهزاد نبو 7353قرارداد 

طرح در  نیا. رفت شیامام پ خط  انیدانشجو یها با کارگزار ینیخوئ یهللا موسو تیآ بود که تحت نظر یکائیکامال آمر

خواهان  ینامزد جمهور گانیر یروزیپ و در آخر در جهت  یاسالم یسلطه جمهور میحرکت خود در خدمت تحک انیجر

  .در آن سالها قرار گرفت کایآمر یجمهور استیدر انتخابات ر
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 گریکدیوارد جنگ با  یاسالم یعراق و جمهور 7353 وریشهر 37اوضاع و احوال شرح داده شده در فوق، در  در

 ستهایگذاشت و اپورتون یعراق به خود م قیاز طر کایرا به حساب حمله آمر آن یاسالم یکه جمهور یجنگ. شدند 

که از کوتاه مدت  یکسان یبه رغم ادعاها نگج نیا. شدند یمستقل قائل م تیهو میرژ نیا یادعا برا نیبا تکرار ا 

چه  امکان سرکوب توده ها و کنترل هر  یاسالم یو به جمهور افتیسال ادامه  1گفتند، به مدت  یبودن آن سخن م 

که   کایسفارت آمر ریجنگ و تسخ دادیدو رو. در آن صورت گرفته بود را داد یانقالب توده ا کیکه  یجامعه ا شتریب

ب رد   یب رد و م یها نام م از آن سمیالیبا امپر تشیبر ضد یمبن یخود به مثابه فاکتهائ غاتیدر تبل یماسال یجمهور

تواند به   یها نگاه نکند م دادیکه صرفا به سطح رو یباشند و  هر انسان آگاه یم میرژ نیا یاکاریاوج ر انگریاتفاقا ب

  . ندیها بب را در آن ستهایالیه امپرب یاسالم یجمهور یاز وابستگ یآشکار ینشانه ها یروشن

 ستهایالیشده از طرف امپر تیهدا یجنگ،  و عراق رانیا جنگ

خلق   یفدائ یکهایچر یها لینظرتان را به تحل زیقبل از هر چ دیو عراق هم با رانیجنگ ا یعنی یبعد دادیمورد رو در

بوده و  یستیالیامپر  یجنگ در واقع جنگ نیگوناگون نشان دادند که ا یجلب کنم که با استناد به فاکتها نهیزم نیدر ا

 یطرف یجنگ اعالم ب  نیظاهرا در ا، مرتجع  یقدرتها نیا. بود رفتهسابق شکل گ یبا شورو ستهایالیدر توافق امپر

قدرت  نیا رفت،ی م  شیها شکل گرفته و پ جنگ کامال در خط و در جهت منافع آن نیجا که ا اما از آن. کرده بودند

بود  یمدع یاسالم  یجنگ که جمهور نیهم انیاتفاقاً در جر. کردند یامکان تداوم آن را فراهم م یبزرگ جهان یها

رون افتاد و به یپرده ب از  یاسالم یبا جمهور لیو اسرائ کایآمر یروابط پنهان، راه انداخته است  یو هیآن را عل کایآمر

اساس گزارش  بر . بزرگ جهان بدل شد یها یاول اخبار خبرگزار تریها به ت مدت بزرگ دامن زد که تا یرسوائ کی

 یجمهور نیب بزرگ  یحاتیمعامله تسل کی 7365اسفند  73تا  7360مرداد  43از  روتیالشراع چاپ ب یمجله عرب

نورث  وریو ال( کایآمر  یمل تیمشاور امن) نیآن رابرت مک فارل یانجام شد که در ط کایمتحده آمر االتیو ا یاسالم

 کایمرجمهور آ سیرئ گانیر از طرف  یندگیسطح باال به نما ئتیه کیدر چهار چوب ( کایآمر یمل تیامن یعضو شورا)

 کایدولت آمر یاسالم یجمهور با  ئتیه نیبر اساس توافق ا. به مذاکره پرداختند رانیسفر کرده و با مقامات ا رانیبه ا

به  قیطر نیکه از ا یداد و پول قرار  میرژ نیا اریدر اخت لیاسرائ قیرا از طر یاسالم یجمهور ازیمورد ن یها سالح

 هیکنترا ها معروف بودند و عل که به  کاراگوئهیدر ن کایآمر تیمورد حما انیشورش تیآمد را صرف تقو یدست م

و " تیگ رانیا"ا تحت نام رسانه ه که در  یرسوائ نیبا آشکار شدن ا. کرد یم دند،یجنگ یم ها ستیحکومت ساندن

جمهور  سیرئ گان،یزد سرانجام ر متحده دامن  االتیبزرگ را در خود ا یشد و مدتها بحران یم یمعرف" کنترا رانیا"

 نیروشن بودن ابعاد گوناگون ا با توجه به   . ظاهر شده و به آن اعتراف کند کایآمر ونیزیمجبور شد در تلو کایآمر

که  ینشان داد درست زمان یرسوائ  نیتنها الزم است گفته شود که ا . پردازم یبه آن نم شتریب جا نیدر ا ،یرسوائ

در خفا در حال مذاکره و بده و ، کرد   یم یبیداد و مردم فر یم عارش لیو اسرائ کایآمر هیعل یاسالم یجمهور

 یمهماندار کایآمر یمل تیامن یشورا  یاز اعضا نیرابرت مک فارل یبه رهبر یکائیآمر اتیها بوده و از ه بستان با آن

 یدژ نظام کیبه  انهیخاورم لیتبد یبرا  ستهایالینشان داد که چگونه امپر یبروشن یرسوائ نیا. کرده است یم

در  یپنهان ساخته اند و درحال آتش افروز  یاسالم یجمهور اهیخود را از جمله در دستکش س نیخون یدستها

و  نیو بگ گانینشان داد که چگونه ر دهیستمد مردم  نیبه متوهم تر یحت تیگ رانیا انیجر. باشند یمنطقه م

 یم یآن منافع امپریالیست یاساس گرداننده كنند كه  یم یرا باز یگوناگون نمایش یهر سه نقش ها یخمین

  .باشد
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 یاسیس یروهاین یحت ایمرتجع و  یروهایو ن یاسالم یجمهور غاتیمطرح شده در فوق که در تبل دادیرو دو

شد  یعنوان م یاسالم یبودن جمهور ستیالیبر ضد امپر یمبن یسازشکار درون صف خلق به عنوان فاکتهائ 

و  رانیا جنگ  انیدر جر. پرده برداشت کایآمربا  میرژ   نیا نیآنان را به اثبات رساند و از روابط پنها یدرست خالف ادعا 

که از  یحال نداشت، در  رانیاقتصاد ا یبرا یسود چیرد که هک یمنابع کشور را صرف جنگ یاسالم یعراق جمهور

قدرتها و انحصارات  به خواست  یاسالم یجمهور. شد ختهیر یستیالیانحصارات امپر بیها دالر به ج اردیلیقبل آن م

امکان ادامه  گریکه د هم  یو زمان دیتوانست بر آتش جنگ دم یتا م" یروزیجنگ جنگ تا پ"شعار  اب یستیالیامپر

 1در . بس و صلح داد که به نفع جنگ داده بود، تن به آتش  یجنگ وجود نداشت با فراموش کردن همه شعار هائ

امر متمرکز شده  نیا  شبردیپ لحو میرژ یتهایجنگ با عراق بود عمال همه فعال ریدرگ یاسالم یکه جمهور یسال

 یبه آشکار ستهایالیامپر را به  یاسالم یجمهور یوابستگ قایمربوط به آن دق یدادهایجنگ و رو نیا یبررس. بود

 یاشاعه داده م عایجنگ وس که از همان شروع  یذهن یها لیتحل یکه بر عکس برخ دیتوان د یم. سازد یم انیع

 نیا. باشد نبود یم سمیالیامپر که تا مغز استخوان وابسته به  رانیبحران زده ا قتصادو عراق به نفع ا رانیشد، جنگ ا

 ،یجنگ طیداد، بلکه بر عکس شرا ینم اقتصاد بحران زده قرار  نیاز رونق و رشد در مقابل ا یجنگ نه تنها چشم انداز

را پاسخ دهد و بخش  یبازار داخل یها  ازیقادر نبود ن یکه طبقه حاکمه حت تیواقع نیا. کرد یم دیرا تشد بحران آن

 یاسیس یرویهر ن یتوانست برا یم  شد،ی م نیتام یانحصارات خارج یردات کاالهاوا قیبازار از طر نیاز ا یبزرگ

و  رانیبود که ا ستیالیاربابان امپر یاستهایس  شبردیو عراق در جهت پ رانینشان دهد که جنگ ا ستیواقعاً کمون

 یاز درآمد حاصل از فروش نفت که اصل یسهم بزرگ جنگ  نیا. بدل ساخت رانگریو یجنگ حنههمانطور عراق را به ص

 یها اهویسال به رغم همه ه 1سرانجام پس از  و عراق  رانیجنگ ا. دیبلع یمنبع درآمد کشور بود را م نیتر

به اصطالح  دنیکش رآتش بس و صلح را به س رشیپذ مجبور شد  ینیو خم افتی انیپا یاسالم یسردمداران جمهور

به کام مردم  یاسیس انیرا فورا با کشتار زندان آن یو که  یالبته زهر. رسما اعالم کندرا  کرده و آن هیجام زهر تشب

به اصطالح طرفدار حقوق بشر و  یستهایالیسکوت امپر در  7361در سال  یاسیس انیزندان سابقهیکشتار ب.  ختیر

و  کایاگر آمر یبه راست. بعد از جنگ آماده شود یسازندگ  یبرا طیتا شرا دادرخ  یاسالم یبه اصطالح مخالف جمهور

 رسوا نمودن دشمن خود نکردند؟ لهیکشتار را وس نیا بودند چرا  یاسالم یمخالف جمهور گرید یستهایالیامپر

 بازسازی به جای جنگ :تغییر ریل

الیستها خدمت کرده که قبال با جنگ به منافع امپری جمهوری اسالمی. فرا رسید" سازندگی"پس از پایان جنگ دوره 

در این دوران همه . بازسازی خرابیهای دوران جنگ را در دستور کار خود قرار داداین بار در خدمت به همان منافع ، بود 

خطوط دیکته شده از طرف ( رفسنجانی)دادند " سردار سازندگی"شاهد بودیم که چگونه جنایتکاری که به وی لقب 

پول را به آشکاری به اجرا گذاشت و با استقراض میلیارد ها دالر از بانک های بانک جهانی و صندوق بین المللی 

از سوی دیگر می دانیم که این . ، آینده کشور را هم پیش فروش کرد"شروط  خاص"امپریالیستی با بهره های باال و 

.  ت ایاالت متحده آمریکا می زنددو نهاد بزرگ مالی زیر نفوذ آمریکا بوده و در تعیین خط غالب بر آنها حرف آخر را  دول

این واقعیت نیز ادعای کسانی را که جمهوری اسالمی را در تقابل با آمریکا می خوانند باطل می سازد و نشان می 

دهد که این رژیم در عمل خطوط اقتصادی نهاد هائی را پیش ب رد  و هم اکنون هم پیش می برد که امپریالیسم آمریکا 

شروط شناخته شده ایست  و بانک جهانی( IMF)شروط صندوق بین المللی پول .  در آنها دارد نقش تعیین کننده ای

که در اکثر کشور هائی که قبول و اجرا شده جز پر کردن جیب انحصارات امپریالیستی از طریق تشدید استثمار و 

توسعه اقتصادی و تعدیل . غارت کارگران و ستمدیدگان و به حراج سپردن منابع طبیعی نتیجه دیگری نداشته است

ن کارگزاران دولت شده بود و تحت عنوان نئو لیبرالیسم تبلیغ می شد در ساختاری که در زمان رفسنجانی ورد زبا
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واقعی شدن نرخ برابری دالر با پول ملی که . واقع به معنی اجرای شروط و برنامه های این نهادهای غارتگر بود

ی معنائی جز کاهش بیسابقه ارزش پول ملی ندارد، لغو سوبسید ها و گران کردن بهای سوخت، خصوصی ساز

شرکتهای دولتی تحت پوشش کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی، افزایش مالیاتها ، تغییر قوانین کار به نفع 

همه " موقتقرارداد های "هر چه بیشتر سرمایه داران به خصوص با تسهیل شرایط اخراج کارگران و همچنین رواج 

ارائه می دهند و در خیلی از کشور ها هم که اجرا هستند که این نهاد های امپریالیستی  جزء شروط و رهنمودهائی

اتفاقاً با آغاز اجرای دستورات بانک . شده اند عمال با تشدید شکاف طبقاتی به شورش گرسنگان دامن زده است

جهانی و صندوق بین المللی پول در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در ایران هم شورش هائی را در چند شهر 

 .کشور شاهد بودیم

امروز دیگر اجرای رهنمود های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی دولتهای جمهوری اسالمی امری 

دانان طرفدارش هم به عنوان واقعیتی غیر قابل  است که در نشریات جمهوری اسالمی و در اظهار نظرهای اقتصاد

ادهای امپریالیستی در دوران خاتمی و احمدی پیشبرد خطوط این نه. انکار به آن اشاره شده و رویش بحث می شود

تغییر قانون کار به ضرر هر چه بیشتر کارگران، افزایش قیمت سوخت و حذف . نژاد و روحانی هم پیگیرانه پیگیری شد

سوبسید ها و ارائه یارانه های نقدی به جای آنها  و طرح خصوصی سازی شرکتهای دولتی و حتی آموزش و پرورش 

د های این دو نهاد می باشد که همه دولت های جمهوری اسالمی تا امروز عمال آنها را پیش برده از جمله رهنمو

 .  اند

 

همانطور که قبال اشاره کردم به دنبال اشغال سفارت آمریکا و قطع رابطه دیپلماتیک آمریکا با جمهوری اسالمی و 

مریکا تغییر شکل پیدا کرد تا بتواند رابطه رسمی جمهوری اسالمی با آاعمال تحریم های دولت آمریکا، 

همین امر به مغرضین و فرصت طلبان . دوستی مخفیانه شد پرخاشگری علنی پوشش یعنی. ادامه یابد

امکان داده است که با تکیه بر ظواهر امور کسانی را که با تکیه بر واقعیت های عینی بر وابستگی جمهوری 

متهم کنند و با سطحی نگری مدعی شوند که چگونه می توان در شرایط  "تئوری توطئه"اسالمی تأکید دارند را به 

روشن است که چنین مدعیانی چشم . فقدان رابطه رسمی بین دو کشور از وابستگی یکی به دیگری سخن گفت

 تحلیل های غیر واقعی این طیف. خود را بر هزاران فاکتی که در این زمینه تاکنون طرح و افشاء شده است می بندند

نه نقش آمریکا در نهاد های مالی پیش گفته را در نظر می گیرند و نه مهمتر از همه عملکرد جمهوری اسالمی در 

آنها با سطحی نگری عدم حضور قوی . راستای اجرای سیاستهای جنگی امپریالیستها در منطقه را در نظر می گیرند

وابستگی جمهوری اسالمی به آمریکا می گذارند و  را به حساب عدم رکت های آمریکائی در بازار ایرانو علنی ش

قادر نیستند درک کنند که وابستگی یک کشور به امپریالیسم آمریکا به معنای آن نیست که تمام بازار این کشور هم 

نگاهی به روابط تجاری رژیم شاه با . دربست آنهم به صورت علنی و بدون واسطه در اختیار آمریکا قرار گیرد

تها در شرایطی که وابستگی رژیم شاه به امپریالیسم آمریکا آنقدر عیان بود که کسی شکی در آن مورد امپریالیس

. نداشت نشان می دهد که بخش بزرگی از این بازار در اختیار شرکتهای آلمانی قرار داشت و نه شرکتهای آمریکائی

ارها بر اساس توافق های امپریالیستی صورت این واقعیت از آنجا ناشی می شد که در صحنه بازار جهانی تقسیم باز

می گیرد که در آن حرف آخر را قدرت امپریالیستی پر قدرت می زند که در حال حاضر آمریکا است که دارای بزرگترین 

با این حال آمریکا در مقابل قدرت های امپریالیستی دیگر قادر به نادیده گرفتن منافع و . اقتصاد جهان می باشد

برای نمونه در طی چند دهه گذشته چین به عنوان دومین اقتصاد جهان میلیارد ها دالر . ذ آنها نمی باشدمناطق نفو
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را محدود  و حتی خود ایاالت متحده آمریکا به دست آورد که امروز دولت ترامپ در تالش است که آن آفریقابازار در 

صد باالی صادرات چین به جمهوری اسالمی و مبادالت این نکته در پاسخ آن نظراتی هم هست که با تکیه بر در . کند

اقتصادی چین و روسیه با جمهوری اسالمی چنین ادعا می کنند که پس جمهوری اسالمی به چین یا روسیه 

تا جائی که ممکن است که بازار های کشور های تحت سلطه در حالیکه باید این واقعیت را  درک کرد . وابسته است

از سوی دیگر باید در نظر داشت که اوال انحصارات آمریکائی . یالیستها ست که تقسیم می شوند در توافق بین امپر

با اقتصاد ایران در ارتباط بوده و هستند و این واقعیت  ود در کره جنوبی و امارات و غیرهاز طریق شرکتهای دختر خ

تراض به تحریم های آمریکا ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در اعآنچنان آشکار است که زمانی 

نسبت به ایران گفته بود از ما می خواهند ایران را تحریم کنیم اما خودشان از طریق شرکتهای دیگری با 

ثانیا در ارتباط با وابستگی جمهوری اسالمی به امپریالیستها باید دید که قدرتهای .  ایران معامله می کنند

ی بین خود تصمیم نهائی را اتخاذ می کنند، رژیم مورد بحث را در چه ریلی قرار امپریالیستی که در رقابتها و توافق ها

 .داده اند و از این امر چه سودی نصیب کدام امپریالیستها می شود

جنگ ایران و عراق نمونه آشکاری بود که نشان داد در شرایط پرخاشگری علنی ضمن دوستی مخفیانه در سیاست 

المی در چه ریلی قرار گرفت تا از آن طریق ثروت های ایران به کام انحصارات آمریکا با ایران، جمهوری اس

سال قرار بر این بود که جمهوری اسالمی بر طبل جنگ بکوبد روشن است که  1اگر برای  .امپریالیستی ریخته شود

ارز حاصل از فروش بنابراین . فروش اسلحه به این کشور نقش اصلی را داشت و نه مثال ایجاد کارخانه ماشین سازی

امپریالیستها اسلحه های مورد نیاز جنگ را هم همانطور که دیدیم یا مخفیانه به .  نفت عمدتا صرف این امر می شد

برای روشن . تر در به اصطالح بازار سیاه به دست وی می رساندند دادند و یا با قیمت گران جمهوری اسالمی می

اگر کره جنوبی و افغانستان که هر دو به رغم سطح .  ی و افغانستان را زدشدن بهتر مطلب می توان مثال کره جنوب

این دو کشور بر روی ریل های  ،شان وابسته به امپریالیسم می باشند را در نظر بگیریم  متفاوت رشد اقتصادی

صنایع و  در یکی. متفاوتی حرکت می کنند و چپاول آنها از سوی امپریالیسم شکل های مختلفی به خود می گیرد

اگر به این واقعیت توجه . بانکها و حضور وسیع انحصارات امپریالیستی در الویت است و در دیگری جنگ و مواد مخدر

کنیم آنگاه در برخورد با جمهوری اسالمی هم باید در نظر بگیریم که با توجه به سیاست روابط پنهانی و پرخاشگری 

هم در شرایطی که امپریالیسم برای پیشبرد سیاست های میلیتاریستی  آن، مصالح امپریالیستها علنی بر اساس 

نیازمند است، چه ریلی برای این رژیم تعیین شده " بنیادگرائی اسالمی"خود در خاورمیانه به یک دشمن  تحت نام 

سالمی بودن جمهوری ا محور شراگر برنامه امپریالیسم دستاویز قرار دادن پروژه هسته ای و تبلیغ روی .  است

باشد خوب روشن است که جمهوری اسالمی باید بخش بزرگی از بودجه مملکت را صرف این پروژه کند تا قدرتهای 

راه " ایران هراسی"که از آن سود اقتصادی می برند، امکان یابند با دستاویز این برنامه  امپریالیستی هم در حالی

حه ساخت انحصارات امپریالیستی می، میلیارد ها دالر اسلانداخته و به بهانه امکان هسته ای شدن جمهوری اسال

آنها از این طریق میلیارد ها دالر سود به جیب می زنند که واضح است که . به کشور های منطقه سرازیر کنند را

چنین سودی نه از طریق فروش علنی و حضور علنی در بازار ایران بلکه به کمک وحشت پراکنی نسبت به اتمی 

بنابراین اگر مهم برای امپریالیستها کسب سود است می بینیم که چنین پروژه . ن به دست آنها می رسدشدن ایرا

در . ای در مورد ایران چگونه از کانالی غیر از کانال مستقیم ارتباط علنی با جمهوری اسالمی به آنها سود می رساند

نه همین امپریالیستها در عمل به شدت از حفظ همین حال هنگام حرکت بر روی ریل تعیین شده ما شاهدیم که چگو

 . داده و می دهند مکانیسم های مختلف او را یاری همو بقای این رژیم حمایت کرده و در مواقع بحرانی با 
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حال با توجه به همه مواردی که گفته شد الزم است برای تکمیل این بحث نگاهی هم به سیاست خارجی جمهوری 

جمهوری اسالمی یک رژیم مستقل بود علی االصول سیاست خارجی آن باید انعکاسی از  اگر . اسالمی بیندازیم

ادامه ، اما واقعیت این است که سیاست داخلی این رژیم به دلیل وابستگی اش . سیاست داخلی اش باشد

یسم در نتیجه وقتی سیاست خارجی امپریالیستها و به خصوص امپریال. ستها می باشدیسیاست خارجی امپریال

آمریکا در خاورمیانه را مورد توجه قرار داده و روی آن تمرکز کنیم با وضوح تمام می توانیم ببینیم که چگونه جمهوری 

 . اسالمی در همه کشورهای منطقه در خط بحران سازی و آتش افروزی مورد نظر امپریالیستها گام بر می دارد

تند که بگذریم در سوریه و لبنان و یمن و برخی کشورهای امروز از عراق و افغانستان که همسایگان ایران هس

 تردیدی نیست که چنین سیاستی همان. گری های جمهوری اسالمی هستیم ئی و غیره هم شاهد دخالتآفریقا

. همین جنگ سوریه را در نظر بگیریم یا. قدر که به نفع امپریالیستهاست به ضرر کشور و مصالح مردم ما می باشد

آیا چنین سیاستی وسیله ای  چه منفعتی برای اقتصاد بحران زده ایران دارد؟  ر سوریهلت نظامی دبه واقع دخا

ی رآیا جمهوا خود عاملی است برای تشدید این بحران؟  یلبه بر بحران اقتصادی موجود است برای غ

ته خخیابانها ریگرسنگی به اسالمی از روی حماقت میلیارد ها دالر از بودجه کشور را در شرایطی که مردم از فقر و 

صرف جنگ در سوریه می کند؟ یا باید تحلیل های سطحی ای را باور کرد که انگیزه این ،  اند و شعار نان سر داده اند

سیاست را صدور انقالب اسالمی یا جاه طلبی های منطقه ای می نامند و یا حتی برخی با تحلیل های آبکی غیر 

که حتی یک نگاه  در حالی!  امپریالیستی در جمهوری اسالمی جلوه می دهند واقعی آن را ناشی از گرایشات

بلکه برعکس ، سطحی هم نشان می دهد که چنین ماجراجوئی هائی نه تنها هیچ سودی برای اقتصاد کشور ندارد 

را تشدید کرده و به فقر و فالکت مردم ابعادی وسیع تر داده و نارضایتی از رژیم را در میان مردم فزونی  های آن بحران

 چرا که. می بینیم که علیرغم این واقعیات جمهوری اسالمی بر طبل جنگ و دخالت در سوریه می کوبد. می بخشد

جمهوری اسالمی به امپریالیسم سیاست جمهوری اسالمی در تنش های منطقه درست انعکاسی از وابستگی 

از این . می باشد و به واقع به این شکل سیاست های امپریالیستی از طریق این رژیم در منطقه به اجرا در می آید

تحلیل درست  هیچ نیروئی قادر به درک و، روست که بدون درک وابستگی جمهوری اسالمی به امپریالیستها 

ما همواره این اصل را تکرار کرده ایم که جنگ ادامه سیاست . می باشدعملکردهای خارجی جمهوری اسالمی  ن

اما وقتی . همان سیاستی که بطور طبیعی باید از منافع طبقه حاکمه نشات گرفته و تامین کننده آن باشد. است

حتی ماجراجوئی های جمهوری اسالمی را در منطقه دنبال می کنیم متوجه می شویم که از ماجراجوئی های رژیم 

زمانی بورژوازی آلمان با . بلکه قضیه برعکس است، یک ریال هم نصیب اقتصاد ورشکسته و بحرانی ایران نمی شود 

سرمایه داری انگلستان و فرانسه می جنگید تا بازاری در کشورهای تحت سلطه این قدرتها برای خود دست و پا 

زار داخلی خود عاجز است قرار است با جنگ در سوریه چه حال باید پرسید که بورژوازی ایران که از تامین با . کند

واضح است که در رابطه با تأمین منافع داخلی ایران نمی توان به این سئوال پاسخ درستی داد چرا که  بدست آورد؟ 

 در واقع، امپریالیستها می خواهند. جمهوری اسالمی در خط سیاستی که امپریالیستها تعیین کرده اند پیش می رود

شان را تامین کنند و این هدف را از طریق چنین رژیم های مزدوری پیش می  در منطقه جنگ و تنش باشد تا مصالح

به طور کلی بدون درک وابستگی جمهوری اسالمی به امپریالیسم نمی توان به دالئل ماجراجوئی های . برند

 . جمهوری اسالمی در منطقه پی برد

 .را به پایان برسانم نی شد بگذارید با یک جمع بندی کوتاه آنچون بیش از اندازه این بحث طوال
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سیر رشد سلطه امپریالیستی در ایران با سیر رشد بورژوازی وابسته ای که طبقه حاکمه را در جامعه ما تشکیل 

سلطه امپریالیستی با توجه به ساخت اقتصادی موجود الزاما رژیم های سیاسی . می دهد همراه بوده است

جمهوری اسالمی به دلیل عملکردش در حفظ این نظام و همچنین چگونگی روی . گر را می طلبد و سرکوب وابسته

نه هویت ملی گو رژیمی وابسته است که فاقد هر، کار آمدنش به کمک امپریالیستها و به خصوص امپریالیسم آمریکا 

دهد که این رژیم در راستای مصالح داخلی و خارجی این رژیم با وضوح تمام نشان می  بررسی سیاستهای. است

در شرایط کنونی ماجراجوئی های رژیم در منطقه ابعاد بسیار بزرگی پیدا کرده و تبلیغات . امپریالیسم گام بر می دارد

ستها در مخالفت با این ماجراجوئی ها و سودی که از آن به جیب می زنند نیز شدت بیشتری به خود گرفته یامپریال

رای کسانی که با دیدی مارکسیستی و با معیار قرار دادن واقعیات اوضاع و شرایط را بررسی می کنند اتفاقاً ب. است

دهنده وابستگی این رژیم می باشد و بدون تکیه بر این وابستگی درک سیاست های رژیم  همه اینها نشان، 

چه در تبلیغات جمهوری  ه آنبا توجه به این واقعیت باید گفت ک.  جمهوری اسالمی غیر قابل درک خواهد بود

با توجه به تبلیغات . اسالمی شیطان بزرگ نامیده می شود در عمل فرشته رحمت این رژیم می باشد

امپریالیسم آمریکا در مخالفت با سیاستهای جمهوری اسالمی و خروجش از برجام، این امر در میان برخی از 

اما باید تاکید کرد که گرچه . مریکا تفسیر شده استدر دولت آ" رژیم چنج"مخالفین رژیم به غلبه سیاست 

شان پیوند نمی زنند و هر گاه جمهوری اسالمی قادر به  امپریالیستها سرنوشت منافع خود را با سرنوشت نوکران

های  کنترل و سرکوب توده ها نباشد بدون شک تغییرش خواهند داد اما با توجه به سرمایه گذاری قدرت

نیاد گرائی اسالمی که درست در جهت پیشبرد سیاستهای قدرتهای بزرگ می باشد و با توجه امپریالیستی روی ب

به این واقعیت که جمهوری اسالمی خود یکی از اولین جلوه های چنین سیاستی بوده و هست و نقشی که در 

الذکر از طرف برخی از  چهار گوشه منطقه به نفع سیاستهای امپریالیسم ، ایفاء می نماید باید گفت که تبلیغات فوق

جا که بتوانند  نیرو های مخالف جمهوری اسالمی در شرایط کنونی منطبق با واقعیت نیست و قدرت های مذکور تا آن

 .از این رژیم مرتجع حمایت خواهند کرد

آن  فاکتهای الزم جهت درک وابستگی نظام اقتصادی ایران و رژیم های سیاسی حافظامیدوارم که این بحث تا حدی 

به خصوص به درک این امر . را در اختیار رفقا قرار داده باشد و در جهت درک ماهیت قدرت دولتی در ایران کمک کند

. د دارندیسم تاكیالیبه امپر یاسالم یم جمهوریكهای فدائی خلق، همواره بر روی وابستگی رژیچرا چر کمک کند که

مردم ما که در چهل سال گذشته عمدتا به شكل مبارزه بر  امری که درکش برای موفقیت مبارزه ضد امپریالیستی

 .رد از اهمیتی تعیین کننده برخوردار می باشدیگ یصورت م یجمهوری اسالم م سرکوبگریضد رژ

 

 : نویس هازیر

برای درک حد سرسپردگی سید ضیاءالدین طباطبایی به انگلستان تنها کافی است توجه نمود که در زمان  -7

علی )در حالیکه وزیر خارجه ، تهران انجام می شد " پس قلعه"که در ییالق  7373انعقاد قرارداد  ت مربوط بهمذاکرا

 مدیر روزنامه رعد و"در آن زمان  سید ضیاء که ه این جلسات راه نداده بودند امارا ب( قلی خان انصاری مشاورالممالک

در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی حلسات  بود،( وثوق الدوله)رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست وزیر 

 .داشت" محرمانه شرکت

از طرفی از راه . اين مقصد را رضا خان از دو راه می توانست بدست آورد": در اين مقاله همچنین تاکید شده که -4

ی و جلب نسبت به اتحاد جماهیر شورو" دوستی"و از طرف ديگر از راه ابراز دائمی احساسات  " ملی"ايجاد قشون 
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برای نیل بدين مقصود خود را جمهوری  . توجه عناصر مترقی نسبت به خود و حاضر نمودن آنها برای همکاری با او

در باطن اما اين . طلب نشان داده و در نتیجه دو روئی ماهرانه موجبات فريب دستجات منور الفکر را فراهم آورده بود

.  حرف پوچ و بی معنی بوده و در حقیقت نفوذ انگلیس زياد گرديدعمال" جمهوری طلبی"و "دوستی"کلمات راجع به 

در اين وقت رضا خان به کمک انگلیس موسسات انقالبی را . مداومت داشت 7312اين دو روئی ماهرانه تا پائیز سال 

اره کتاب ست 42و  42صفحه ) ".از میان برده و نقاب جمهوری طلبی را از روی برداشته به تخت شاهنشاهی رسید

   (.به کوشش حمید احمدی - ارگان مرکزی فرقه کمونیست ایران - سرخ

  (731صفحه ) یمحمود طلوع - داستان انقالب -3 

  (715صفحه) یمحمود طلوع - داستان انقالب -0 

دالر  ونیلیم 1.1دولت ايران تنها  یخارج یمجموع اعتبارات و وام ها 7333تا  7346 یسال ها یکه ط یحال در -5 

  . دالر بالغ شد ونیلیم 663.5از  شیبه ب 01تا  33 یرقم در سالها نیا. بود 

 7303  شد در فاصله سال  یکه با مشارکت سرمايه داران وابسته و يا دولت انجام م یخارج یمیزان سرمايه گذار -6 

  .ده برابر شد7301تاسال 

منافع  به هر جا قدم گذارد  یبورژواز: "که یستیاصل مارکس نیا بر هیکه با تک یما بودند تفکرات یدر جنبش انقالب -1 

. کردند یم قلمداد  یواقع ریرا غ سمیبا فئودال سمیالیاتحاد امپر" را برقرار نمايد ییکند که روابط بورژوا یاش ايجاب م

الزم  یها یآمادگ کسب شود تا بعد از  یمتحد م سمیناچارا با فئودال سمیالیپرنبودند که ام تیواقع نیآنها متوجه ا

  .آنرا از صحنه خارج سازد

 

 

 

 

 

 

 


